
ESTADO DÓ MARANHÃO

PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N8.06,089.668/0001r33

Secretaria Münicipal de Administração

contrato N926080201/2021
PROCESSO administrativo N»2105002/2021

TERMO DE contrato DE COMPRA N» 26080201/2021, QUE FAZEM ENTRE Sl,'o(A QUE FAZEM ENTRE SI 0(A)
PREFEITURÀ MUNICIPAL DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA ÉA EMPRESAI F EMPREENDIMENTO ÉIREU.

APREFEITURA MUNICIPAL pE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominatío. CONTRATANTE, com sede na
Avenida.Getúlio Vargas; 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o 06.069.668/0001-33, representado pela
Sra. Thuany Costa de Sá Gomes,Secretária Municipal de Administração, portadora do CPF ns 038,921.083-82,
doravante denòmÍnado''simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a nrniáJ FEMPREEI*^1MENT0 EiREU,
Inscrlto(a) no CNPJ/MF sob o A'9?26;575f2bl/p00ÍrÒÒ]"^sèòíãd^^^ Touche, S/n*,
Condornfnio Via La-Toiíchejcenter,*Sàla-Í08^^ 65".Õ72^55;;rS3o Lu[sJm^ MÃrâpray^ designada
CONTRATADA, néste ato Irepriesentada p8lò(à) Sr(à):;joio^Feitpsa;de Spusá^iípbrtad^ da Carteira de
Identidade ns 036576732009-2 SÉSP/MÍli.e CPF n9'Ò5i5í|;Ó§3;8^T^ no Processo ns
2405002/2021 e.em ol3sefJánda:&s^dÍsposlçõeis;dp Lèl:n?^^,8.666^^^^ ns 10:520, de
17 de julho dè 20Ò2 'e nà lIí naX078,-'áe 1990 -^óâigo^dròéfósa^diGpnsum^^ na 7.892, de 23
de janeiro de 2Q13/resoivem;celefaraK'o presente^Termo de. Contrato, derprrente dò Pregão Eletrônico ns
02/2021, mediante ás'dáLsulàsé."còndíçõés asegüirenunciadasy lÜ""- =1

^•AcSuSÜlS?RÍMEÍ
'• > . t • - • J! '• -r. 'li

1.1. o objeto dò presente Termo de Coritrato é a Prestação Ide serviços'de .manutenção preventiva, e
corretiva com rèposí^oi|de peças e equípàmenYós,-nascbofnBas è mctòrésvdps'poçp| e sistemas de
abastecimentos de água do Município de São João dos Ratòs/MÃ, conforniéiespeciRcaçpés e quantitativos
estabelecidos nofernio dl Reíer^ndá;Vnéxo'tíÒ'=Édítâ!.'>1- .• - iv

1.2. Este Terrhp
proposta vencedoçá;

e à

1.3.

mo lieíContratd: vlncüla'-se>a'otE(IÍtal do'Pregão''EÍétrônic^íídéhtifi^^ preâmbulo
'í -"•«I ^ ij" - - • '-'.í; iVit i '4/30;:lpdepehaenlemehte'dG transcd ^ -:.Tv

Descrição.dojobjeto:

'j, 11 EQUIPAMENTOS (MATEWAtDE CONSUMO) y-/ l .NÍ •

item Dés^çSe doi Produtos 'Unld.- " irQuaht.- ;:.-LValopUfjlt':.Vl V'. ValorTotal

1 AcoplamenioBombcadoi4'' UnT- - - '5 :l'V £ • • Rsmsp RS19730,

10 Bucha desRasíe supèfioríl8xl7s" - . >1' '• •i'> ün.' "ISI. .B5':8.80 1?. RS44.00

11 Bucha dKR3Stésuoerior,!L8X28{ENCOSTO) • , l'% ' • iSUn^- •" 5~-. f :RS24,40: RS122.00

12 Bucha Güta GralilG M64í350. . • -• 5:: l-í í . •• RS'81,92. RS 409.60

13 Bucha Guia Grartie MB6;610/710'. ' V-""' .5 i":'": t'- RSe78.80 RS394,00

14 0gcha,Gu3a6rafíteMB6Í00/610 ' .i-" s;: - í:w SRS7G.48 'i R$382,40

15 Cábòaulone*ívíl25niiiíioulOAGWlv:7'>: •• • • • i'-%200- : .—íRSZ.TO RS 540.00

16- eabo 8uloflexívél4l00m'moul0A6WYV^,-- -.V ..;:t"-200:' . 1,í:.'í ._-RS.3.S0 RS700.00

17 Cabo auto ílexivel G.OOrnm òu 08AWG.y, •- '200 • . ;• ',853.90 RS780.00

18 Cabo PP 3*2^m-7SOtf 1 Mt 200 n$'10.60 R$2.180,00

19 C3bõPP3i4.00mfn.75l>^ • Ml. 200 R$14,90 RS 2.980,00

20 Cabo PP3i6.00mfh.750i' Mt 200 R$25,45 RSSJISO.OO

21 Capacitordo lasc BSuMSOvca Uf> 5 RS34.40 RS 172,00

22 Capacitor de fase SOuf-ISOvca Un 5 R$ 44.70 RS223.50

23 Capacitor de (ase 60uf-4SOvca Un 5 R$45.80 R$229,00

24 Capadtor elétrico 21&.2S9UÍ/220 250vc» Un 5 RS43;80 RS 219,00

25 Capacitor elétrico 270-324ur/220 2S0vca Un S R$ 63.83 RS 344.15

26 Capacitor elétrico 340'40Suf/220 250vc3 Un 5 RS 56.70 RS 283.50,

3S Conector do cabo Motor Submerso 4° un 10 RS62.00 R$620.00

36 Corda de seda 8.0mm. Marca Firmeza Mt 200 R$0.6S R$130.00

37 Corda de seda 10.0mm- Marca Firmeza Ml 200 RSU5 RS 270,00

38 Corda de seda 12.0mm^ Marca Firmeza Ml 200 RS 2.40 RS480.00
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39 Curva FG.gO" màcho/íémeá 1.1/4° Un 2 RS45,76 flS9Í,S2

40 Curva FG.90* macho/fêm» 1.1/2" Un 2 1 RS54,40 RS 108,80
41 Curva FG.90* macho/fèmeá 2" Un 2 RS87.30 RS 174,60

42 Fila de auto fUsSo 19fnmK10ni Un 10 RS34,90 RS349,(»
43 FftalsolantelOMXlSmm ti uo 10 RS 7,45 RS74,50
44 Fitaisolantc20MX19mm 1 un 10 RS8.00 RS80,00
45 Fita.veda rosca ISmmXSmi Un 10 RS 4196 R$49,60
46 Selo mecânico S/8'matar.230 Un 10 RS74,80 RS 748,00
47 Luva FG 1.1/4' 1 Un 50 i RS 10,96 RS 548,00
48 Luva FG 1.1/2" 1 Un 60 RS 16,20 RS 972,00

49 LuvaFG.2" 1 Un 50 R$20,88 RS 1.044,00

50 luva FG.l.l/Z'' 1 Un 25 ' RS3g;80 RSS9S,00
70 Rclc de tempo 220vcá 0/15scft . Un 5 RS81^,50 RS407,50
71 Rele de Nível 220/380v ri -S-V-- • uiíi:=;r:-R$'ioo;óO' 'T RS500,00
72 Relc Falta /fase. . !l . ;i . .<:U0V r f\'':Rs;90,oõ, RS450,00
73 Wt Rotor e DlfusoV Bómbèbdof-4' • NUn . ^10 - •r','R$:26,00 RS 260,00

74 ratRotoreOiftíior.Bòmbéador-S ' • - .v 10 •lU !p:-RS-29,00^ RS 290,00

75 Kit Rolore Difusor Bomb&dòr «6 f ' un*: - :• .'.10/, y. , 8537,90 RS379,00

76 Kit Rotor e Difusor eombéador''-8 ; :.Un . ^ : .10 • ^RS'43.S0 •:'í RS 435,00

77 Selo mecânlco""5/8! motbr.230. :unr •lo;- :b:.-..,-u,Rs:93,50' RS 935.00

78 Tampa para poço 1.1/4* ;| un. 2 'V,. i-- RS52.00
79 Tampa para pbço 1.1/2' fl On -^2 - r. !,-.r ' •:rs>57,io. RS114.20
80 Tampa para poço'2'' > . - uo , ,2 vRS62,40 RS 124.80
8) Tubo arui toldávei RN-40 Soldavel 0N50 PES .-.. Un- 50 '!,• .i.v'RS,29,40 RS 1.470.00
32 Tubo arui sòldàvBl DN7SfN40 PBS" • ' 'un', '-N'" . ^ v2S ' - -t: RS58.50: .R51.46250

83 Tubo cdutor hidrógèo DN40i4mm 1.1/4' ; un. ' -'• ..:so^" ^ •.-RS!62.77- RS3.13850
84 Tubo edütor hidroséOiDf^ 40x4mm 1.1/2' ri Un' • ,'V60-''' '!f-.'i#-ÍÃ'RSÍl02í7Sl •V?) RS6.165,00
85 Tuboedutor bydrORCO D^50x4rn 2' . . Un , - 50 rU Ã ; RS^33.85 RS 6.692,50

86 Tubo edutor hvdroROO DN50x4m 2.1/2" • Uh, " - 25 ,'.R$^203;40 ?4 RSS.085.00
87 Tubo Rcvest Nctvuradó Leve 15Dx4m >,Un 10 'vRS:420,00 "í RS 4,200.00

88 Tubo Revest. NervuradoSlD 150x4m'. •í ^> Un.. 'IC ,vRS'̂ 503i20 RS S.032.00

89 Vilvula retençSò voirticáÍ|l.l/2:- imctaUMsrca ' Uh ' - 2~ "r:v'.-r':":RSfl90,00 . RS380,00

90 Válvula retenção verticãii2' meta) i- - Un • r ^ 2. .v-v-i ', RS'232iOO; VV RS464,00

í il - ;w. U- ."vTOTAL:. l-r? RS60.114,67
;í / - •;/' fl"; -ú-/ SV-f•ivf

1 1 ^ EQUIPAMENTOS(MATERIALPERMANENTE)

Ueni OescríçSo dos Produtos ' Uníd. . .Quant. ; ,VélorfUhlt. -VelorTótal

2 Oombeador 4R4PA<14 i-' ;• ;:Uh-v '-••->>2-, . : /rf;.fc;=-.RS'495.00, RS990,00

3 Oombe3dor4R5PA-l5^i .Uh-''"i SfV:."€4;lRS'549;50 RS 1.099,00

4 Bòmbeador4R5PA>17j ' T.*Í. un"!'': ,>:r -i; í l RSJ739.SO fv RS.X,479.00

5 Bombcador 4f{5RA'-Í8í
«• r >:>. Un --- :.Á^-2X:- 'féV?r:i^R$'859;00 Ví RS L718,00

6 Bbmbaadof 4R51A-24A' 1-' 1 r Un--, - •'"--..J ir ; ^ ^ - R$'l!290.00 '•-1 RS 1,290,00

7 Bombcador 4RSlAr27'; Unr-'.'-l '<--'RS li349,00 RS l.349,(K)

8 Bombcador 4R8PB-15 \ Un^í.-.^ • 2 ' -U RS^IÍ049,00 r • RS 2.098,00

9 Dombeador dRSPO^lS^ Un ' yr'-- RS:lU32.D0 RS2.264,00

27 Chave part. PDW,G48.Ccv/380v . 2-- il'. / • RS;-Í89,00. - RS378,00

28 Chave part PDW04 7icv/380v K-' . lUfi *- 2' :x:" rs 200,00 RS 400,00

29 Chave part. PDW04 IQ 0cv/380v : Un. . . 2 - VI ; ' . RS-234,50 RS469,00

30 Chave part. PDW04 l5.0cv/380v Un 2 í:- -RS256,90 RSS13,»)

31 Contator CWM 12-10 220v 60HZ Un 2 RS 166,90 RS333,80

32 Comalor CWM 18-10 220v 60HZ Un 2 RS191,90 RS383,80

33 Conlalof CWM 25-10 2 20v 60H2 Un Z RS216,90 RS433;60

34 Contator CWM 32-10 220» eOMZ Un 2 RS 200.00 RS 400,00.

51 Motor MB4.230/2.0/3BTRI un 2 RS 1.524,00 R$3.048,00

52 Motor MQ4-230/3.0/3S7RI ün 2 RS2.l83,0a RS4.366/30

53 MotorMB4-360/2.0C\l/380 TRl Un 2 RS 2.300.00 RS 4.600,00

54 Motor M04-360/3.0CV 380 TRl Ün 2 RS2.500,00 RS 5.000.00

55 Motor MD4-350/4.0CV 380 TRl Un 2 RS 2.800,00 RS5.600,00

56 Motor MB4-3SO S.0/3B0TR) Un 2 R$3.000,00 RS 6U)00.0Ú

57 Motor MIM'230/2.0CV/220MONO un 2 RS 1.823.0O RS3.646.00

58 Motor MB4-330/3,Ocv/22DMONO Un 2 R$3.410,00 RS&620.00

59 Motor MB4.360/3.0C/220MONO Un 2 RS 2.900,00 RS 5,800.00
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60 Motor M04.360/4.0CV220MONO un 2 R$ 2.750.00 RSS.500.00
61 Motor MB4.360/3.0CV440MONO Un 2 RS 2.704.00 R$ S.4084»
62 Motor MB4-350/4,0/440MONO- Un 2 RS3.060,80 RS 6.121.60
63 Motor MB4-35O/5,0/440'MONO- Un 2 RS 3.178.40 RS 6356.80
64 Painel de comando S-DcV ZZOv Un 2 RS L080,00 RS 2.160,00
6S Painel de comando 3.0cv 380v* Un 2 RS91330 RS1.827.00
66 Painel de comando S.Ocv 380v. Un 2 R$1.S06.00 R$3.012.C0
67 Painel de ctrmando 4.0cv 440^ Un 2 RS 1.236,80 RS 2.473,60
68 Painel do comando S.Ocvl 440^ Un 2 RS1.264.00 RS2.528,00
69 Painel de comanda'8.0cv 440v- Un 1 RS1.348.80 RS1.34830

1 TOTAL- RS 97.215,00
1 . ,
1 •SERVIÇOS !

item Descfli^odosServIcoj-. ' ' -".ünld;r-.: : -íQúant Valor Unltír^^ - I • ValorTotal '
91 Robobinarnemoem bóníbasubmersa de LSO a 210cv;-2íwi^ •^!t:,VUn'r iwrN-^^.RSÍSO.OO RS7,950,00
92 Rebob3namcnldenfibónibasubmers3de,3.0a5.0cv V • 3 Uri.. • 15 - •.^.••:RS'700.00 -íyn RS10.500.00
93 ftebobínamento em bomba submersa,do 6.0 a lO.Ocv. V 15;-; • i :.r:òRS"iiooo.oo RS 15.000,00
94 Rebobinamcntd enri bomba submersa de ll.O a-l5.0cv^"i í :: Un - • "; -10 {Er<:;;RS'i;05o;oo RS10.500,00
95 Serviço técnico ém bômbeador do Ii5cv2.0çv • •p.-i.-is'? ; ^'í^;-;r'^R5i4^;oo: •-•{ RS 73504»
96 Serviçotécnico em^bombeadordé 3.0cvS.Ocv - -} -.i^.Ünil: . •15'̂ '- 1 tíy r-t.iyRS55o,oo ,V;.' R$8.250.00
97 Serviço técnico em'^bombeador de6.0a lO.Ocv 4- IS'-' ! f'^-[ yJRSWOO: RS 9.150.00
98 Serviço técnico erri bdmbeador de 11.0 a 15.0cv' Un' "10 !'<-• •; RS720.00 J-j RS7.200,00
99 Serviço técnico eió òàincl de comando"i;5cv2.0cv •Un ' 15- •RS'320.00 RS 4,800.00
icn Seivnço técnico crri paírtH de comando 3.0 s S.Ocv Un . 15 .;>! ' 85350.00 RS 5750.00
101 Serviço técnico em baihbl de comando 6.0 a lO.Ocv . Un; 15' • 'V RS 563,00. RS 8.445.00
102 Serviço técnico em pairtcl de comanda 11.0 s 15.0 cv Un. 10 -1 fis-6oo;oo - AS6.000,00

103
Montagem eOesnionta
2.0CV i

;cm em Borttba Submersa de 1.S A
•J". 15 .! l ^ .R$750,00 RS 11.250,00

104
Montagem eOesmontá
a S.Ocv 'i

tem erh Bomba Submersa de 3.0cv
• Un • ^ iS ! 'í|; r'RS9^;(w rs 13.500,00

.

105
Montagem e Desmonta
lOcv '' i

gcm em Doniba Submersa de 6.0cv '•'ün/ " ' iò.' i• ;RS-í.'67Socí'
*' '• r

RS 16.760.00

106 PrestaçSo do serviço 'iri loco" --'-rv^ * . ; ,Un 15 r ti RS500.00 í RS7.500.00

<11 f? '. -TOTAL: íV - R$149.4054»
V " -

S;.. .. í>''.
sessenta e seteTotal Geral: R$ 306.734,67- (trezentos- e sèis-rnil, 'Setecèntós :e^-trlnta /e- qüàírp^jreals^;^^

centavos). '' í , 1 / .
j i' jfí,- j...

554:,

2.1. Oprazo de vigência deste Termo de Conirato é aquele fixado no.ternibSe Referê^^^^ ínfdo na data
de 26/08/2021 e encerramènto em 31/12/2Ó21;Ípror>ogâvèí.nà 'fòrrma4^ 57,'§lB,'̂ dá-Lél ns 8.666, de
1993.

. j-, - s-.'• -••/• -i-- 1'.y
3nte Tèrrrio dè Contrato "è^de R$'305:734;67-(trezuntbs'e seis mil, setecentose trinta e3.1. o valor dò pres

quatro reais e sessenta e sete centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenclários, fiscais e
comerciais Incidentes, t^xa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integrai do
objeto da contratação.

4. OÃUSUW^QUARTA 4 ORÇAMENTÂRÍA;
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificaç5oabaixo:

PODER; 02 PODER EXECUTIVO

ÔRGAO: 03 SECRETARIa| OE OBRAS
UNIDADE; SECRETÁRtA DE OBRAS

17.S11.0021.2030.0000|- MANUTENÇAO EfUNaONAMEMTO OO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÃGUA
3.3.90.30.(XJ - AiATERIAL DE CONSUMO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS

17.5ÍX.CK321.2030.0(X39 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOÁJURIDlCÃ

* I
I

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGAO: 08 SECRETARIA DE OBRAS i ' .

UNIDADE: SECRETARIA^OE OBRAS ,
I7.Sl2.002l.:03ÍQ00Ò-AQUlS1ÇAODEEQUIPAMENjqSP/Ò-SISTEMÀ0EABAST£ató^ObEAGUA .
4.4,90.39.52-EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE y. ]'; - -V

5i.' "l- ^GLÃÜSÚLAQUI^ TA>I?ÀGAMeNTOi;:
•

CÜ^ÜSÚÍX SEXTA - RÍAJÜSTÉÍ^6.-

Opagamento será mXnS3l;;efetuadp-h9'pra2Ó'̂ ae;atèr^3p:{trlnta)ldla '̂cóns^
Certidão de Débitos^ RelativpS-a Créditos Tributárlps.Federaís,e.,àípí^^ ,AlÍvàVda;.p^a^ eFGTS, com
valldades compatíveis àçJaia do pagamento, desde qüo hão Haja fatõr impediiiyo-pro^cárfft^

,.Sí!-5.í'
6.1. Os preços são fixos è irreajustáveis no prazo dJunTário contado dá daradirriite para . '
aapresentação das propLstas. 'J-, . _ l ' [ - m
6.2. Dentro do prazo dt! vijgênda do contrato e'&edlante"sonç|tàção da çoniratada^ contratados
poderão sofrerreajuste^após oInterregnO de um. anoi.apllçarido-se ò índice ÍPGA/IBGÉlexçIúsivamente para as
obrigações íniciadas;ecc|nclufdasapós.3 ocorrência da anualidadé. j',, ^
6.3. Nos reajustes sübsetiuentes ao primeiro, o ínterregno mínimò de um arió será coritadòja partir dos efeitos
financeiros do últimò reajuste. _ ^ A ^
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reaiuslarnento,-ó CCÍNTRATANTE pagai^à CONTRATADA
aImportância calcujadajpela última variação cohhécida/ llquldando adiferença"torrêsporidénte tão logo seja
divulgado oíndice definitivo. ' , i-íj
6.5. Fica aCONTRATADA obrigada aapresentar ipemóriá dòéál^ referénte ao reajustam de prèços do
valor remanescente '̂sempre "que este ocorrer. '^ív--V- - " g '
6.6. Nas aferições finaisj! o(ndicé utilizado para reajuste,serái obrigatoríame^^^ odefinitivo.
6.7. Caso o índice àtab'eleddo para reájUslámèfitb\éá'ha áVsér ejrtinto ou-Se!qualqüèr forma nSo possa mais
ser utilizado, será adota'do, em substituição, oque vier aser determinado pèla legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índtce oficial, para
reajústamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

•ClAUSULASÉfÍMA-QARANTIA-DE-EXEÇUÇÃO.-''y.''":.': • .. " J''-.7. - -

7.1.

8.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

'̂ Ü^SULA'OFTAVA'- ENTREGA-È REêEBÍÍ^Nfó'bo ÒBj*CT^ ' .t" í
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9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretária Municipal de
Administração. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias; dasÕShÒOmln
às IShOOmin. Onão cunprimento das entregas nas datas e horários detWminados ocasionará penalidades
cativeis.

10. b) Todos os boiijões licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECÍMENTO cedida por pela Secretaria soncitantel
11. c) No ato dá entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresaicontratada;
12. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o íuncíonamenio das unidades: OShOOmIn às
13h00min.horas.

13. e) Aftscallzàç30| geral e oacompanhamento serão, realizados poi Servidor, designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/Í^Á. -^r [' 'f^
14. f) Este processo refere-se à"Prestaçâo-|ié sefvlços-.de manu!enção.;preventWa^é corretiva com
reposição de peças é equipamentos, nas bombas'ermòtores dospoços e síslemas^ dêrabasteclmentos de agua
do Município de São João dos Patos/MA , por- mèjp^dè. Prdcêssõ-liçitatórí^^^ Eletrônico
com Registro de Pre^s, do tipo menor Preço por Ifem; •!: .!! . .i ' .c-
15. • O preço contido na proposta dos llcitantes-deverá-lncIuIr todds-bs^cüstosii;e^cjespesas? tais como:
custos diretos e Indiretos, tributos Incidentes, taxa de administraçãò, rriàleríais, servlçciS,'èncargos sociais,
trabalhistas, seguros, fr^ete, embalagens, lucro e outros necessários aó Jcumprrmentb^-integral do objéto
presente neste termo de referência; i. "
16. • Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados delomícompróVantéíde recibo o qual
constará a assinatura db recebcdor, em duas vias (uma'via para o íonríéçédor e.umípara a unidade). Os
produtos devem ser^conferidos de acordo comta.c/dem de;fornecimentoj^*quan'tidádV'̂ q^^^^ Caso não
estejam de acordo com" as normas, os mesmos deverão ser.devolvidos juntamenterçbm55'̂ omprov^ de
entrega não assinado.
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17.1. A fiscalização ca execução tío objeta, será efetüádá por Çomisslo/Représehtí^ pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo d_e Réféfêhclá,^hexo do Stíltáli

18. :ClAUSÜLA'DÉC MA -„OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE EDA C0NllATADi3^%
3 1 • -vy

i 5' ' "/ >
AContratante SjS obriga a: | f

f ' l, . .

i ^ u .
a) acompanhar e fiscalizar a exécüção do contrato;^ . !í
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada' às dèpendèhbias^^do^contrátantè para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos; ; <

c) rejeitar, no lodo óu ein parte,.os produtos em desácòrdo:com'ò cd^trat9;^
d} proceder ao pagamento dd contrato dentro do prazo estãbelécído; \\ ^
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecirnento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A Contratada se obriga a:
a) manter prcposto, aceito pela administração dá Prefeitura Municipal dè São João dos Patos/MA, durante
todo o períodode vigência da licitação, para represéntá-losempre que for riecessârio;
- - _ _ i ^

2 Setor de Compras da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, ou ao seu
uando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante ,toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação c qualificação exigidas na licitação;

b) informar ao Chefe d
substituto éventual.
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d) responsabtlizar-se pelos danos causados diretamente à Administração oü a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fbcalizaçSo ou o
acompanhamento do corjiraiante;
e) cumprir e fazer cumorir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes a matéria objeto da
contratação, cabendò-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequêndas de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenientes;

f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verifícar quaisquer condições inadequadas ò
aquisição dos produtos qu a iminênciade fatos que possam prejudicar a perfejta execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a deVlda-anuência da
Prefeitura Municipal,de São João dos Patos/MA. _ i ^

qúáÍqüer,:marerÍ3Íi$jê!for'̂ éntregÜéTím^ com ohj substituição de todo r
exigido; i '
i) entregar os produtos

consumidor; ' . • íj - . -.
j) arcar com todas as despesas, diretas ou índirctas> décorrentes do-cumprlmènto das òi}f|gações assumidas,
sem qualquer ônus a| Prefeitura Municipal de São Joãp.dosÇalos/MA.
k) a contratada serã. responsável pela idoneidade è''pelo comportamento i:le;'seus érhqrégãdçs, siibordinados

MÁ:PRÍivÍEÍ^-'SÃrJ^^

nos prazos, condições éMoca! indicado, sujeitandpfjse hó "qüe-cduber as Leis do

ou prepostos.

Í9V 7'ctóÜSULÃ DÉGÍ

19.1 . Comete Infraç

19.3. Apresentarjdoc

Io administrativa

jmentação falsa;

19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos-no certáme;
! I 1 •

19.5. Ensejar o retardamentoda execução do objeto;

19.6. Não mantiver a

19.7.

19.8. Comportar-se c

proposta;

1 !

Cometer frãudé fiscal;

e modo Inldâneo;

. 'it-
. i.-A-

-..••rx

, nos. lermos da^ tèCnf 10;520; de ;2ob2; pJjcitantéy

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitãr/retirar- o instrumento'équivãléntef-iquando convo^do
dentro do prazo de validade da proposta; :

;i' V • -i

' '•

i' i.
' ' j ' •

í ' í'

"i I• r " ;
•- h

V', í

.V

-.V-í

rTV._,-^.

•

(i ..

19.9. Oatraso-Injustificado òu retârdámenrpilisi^pre^çãòyJe"-séryiçoSíbbjetD;des^^^ sujeitará
empresa, a juízo da Adif inistráç3o,'à'rhulta morátÒrIa;deJ0;59i;{méid'pòrjcènto)^por>ldIã;dé''atraso, até o limite
de 10% (dezpor cento),:conforme determina o árt.^Nfl 85, da Lei Ns8666/93.;; /•

19.20. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de'SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, indusive
com as multas previstas.'

19.21. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções admirjisiraiivas, nos lermos do artigo N® 87. da Lei N5 8.666/93:

I

a) Advertência por escrito;

b) Multa admínistlaiiva com natureza de perdas edanos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre
I

/T\

(
6dd8
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o valor total do contrato;

c) Suspensão ;!teníi
Municipal deSÃO jÒÃG

d) Sendo que em

20.1. Do ato que apjlicar

porária de participação em licitação e ímpedlmiínto de contratar com a Prefeitura
DOS PATOS/MA, por prazo n§o superior a 02 (dois)anos;

caso de inexecuçSo total, sem Justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
OS (cinco) anos:

e) Declaração Ide midoneldade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos I
determinantes da pòniçSo, ou atéque seja promqvida:a "reabilitação peranVe;alpróprfã; autbrícíade que aplicou
âpenalidade, de acordo- com oinciso IV do art. N07:da;:Lei NiS.eSS/QS, art. 'ija daiel N® 10.520/02 e
art. Nfi 14 do Decreto N? 3,555/00. " ri V • •- •

apenajidade caberá recujsojxno^^^ da. ciência da

20.2. Serão publicadas na imprensa Oficial do Município cíc"SÃO JOÃO DOS PATGS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, Inclusive a reabilitação perante aAdmihistração.Púbiicá]
2o; •ctóumAteâivi»sreu®>Ã- 1ipli*l
20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: .l ' 't - •

20.20.1. Por ato unííatera! e escrito da Administração, nas:sltuações previhàs;nb5.IhçÍsòs;Í:a'íXII eXVII do art.
•jQ .1, 1 „o Occc i-í"ii993^-e çoin as conseqüências indÍçadàs; no árt. prejuízo da

evistas no Termo deReferência; ánéxo 30 Edital; * ^
78 da Lei n« 8.666;, de

aplicação das sanções pr

20.20.2. Amigavelmenté, nos termos do art. 79, inciso il,-da Lei n® 8.666, de'Í993.

20.21. Os casos dé rescisão contratual serão fqrmãlfnente'moti\rádos;;asségurando-s^à'̂ CONTRATADA o
direito à prévia e amplaldefesa. .

20.22. ACONTRATADA reçbnhiecé os'direitos da;:ÇONXRATANrrÉ em caso:deTescjsãq,'admíntrtrátíva p
no art. 77 da Lei n8 8.66Í deá993í r ^ ^

20.23. OTERMO DE RESCISÃO: SERÁ PRECEDipShbé^RêlJLTÓRlO' ÍNDICAtlVÒ:.'oàs'|SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME 0 CASO": ;

1 '"í-''í/i'Tr. '• '•
20.23.1. Balançodos eventos contratuais já cumpridos oú parcialmente curripndos;

20.23.2. Relação dos pagamentos Já efetuados e ainda devidos;

20.23.3. Indenizações e'
I

2í;. .v ' CLÃUSÜÍAíDÉC

nuítas.

MÃi®ÇEmÂ4.vÊD/^ ^ ; (:Ír

21.20. ÉVEDADO Ã CONTRATADA:
I

21.20.1. Caudonar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
,!
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21,20.2. Interromper aj
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execução contratual sob alegação,de Inadlmpleménto por parte da CONTRATANTE,
salvo, nos casos prei^stds em lei.

2l'~' CUiUSULAlDÉC iwíâTqúARTÃ T

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art; 6S da Lei n^ 8.666, de 1993.

I I
22.21. ACONTRATAD^ éobrigada aaceitar, nas mesmas condições contratuais, ps acréscimos Oü:supressões
que se fizerem necessános, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dò valor Inicial atualizado do contraio.

j

22.22. As supressões ijesultantes de acordo cele^ado eritre as parles contratantes poderão exceder o.límíte
de 25% (vinte ecinco por cehtoj do"valòr Inicial àíuálízãâdrdb contrato. ;[|i| T-' - ' -\-
23/i'cü^USüW;DÉàM?QÜÍNfA^M^^^

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRAtANTE, segundd'as-disposições contidas na Lei nfl
8.666. de 1993, na Lei ní 10.520, de 2002 e demais.normas federais de licitaçÔM e contrátósByministratívose,

! gj disposições contidas na Lei n® 8.078, de 1990/-Código de Defésâ do'fconsumldor

erais dós contratos. -í

subsidtariamenie, segur
- e normas e princípios ^

24. ':fcÜ^ÜSÜlÍAÍrÉG

Oficialdo Município, no,

25ÍV?-.ÇL/^

25.20. t eleito o Foro;

Para firmeza e validade

teor. que, depois dé lido

MA^f^spuBLícÃêÂE ;
- jj .4.24.20. Incumbirá íè CÒNTfyVTANT^ providenciar a. püb|l(a'çiò.'5dãte Instri^erUp;!!^^^^^^^ no Diário

prazo prevlsto na Lern9:8.666,'íde4993.l. ; ;/v. f ^
I ' ' í '» i •. '4 ~ T'. *V ,

-vii

da^Cornarca de SÃO JOÃp ppS^PATOyMA'-para;dirífnir^os4itígJòs:que decorrerem da
execução deste Termo oe Contrato què nlo pòssarn'sérro^ pela çbnCiliaç3o;<cóh?orm'e art. 55, §2fi da
Lei ne 8.666/93. '{ ' '• •" ^ yy

: ! jí-i'- :
do pactuado, o presentejXérmb.dè Contrato foi íavrádò em duas (duas) vias de igual
e achado emordem, vai assinado peíõs contraentesi; i'

SÃO JOÃO DOS PÂtOS/MA, 26cíe agosto de 2021.

Thuany Ço«Vld Gomes

Secretária Mgní^áídèÂtí -i"
PREFEITURA MlJWidPAirDE SÃÔJOÃO-DÓSiPATÒS .

CONTRATANTE

J FÍMPREENDlMENTO EIRELI

CNPJ nfi 26.575.201/0001-00
João Feitosa de Sousa

Responsável legal
CONTRATADA

Página 8 de 8


